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Med anledning av förslagen från
HSU 2000 har frågorna om en ratio-
nell och kostnadseffektiv läkeme-
delsanvändning liksom läkemedels-
kommittéernas roll nyligen behand-
lats på ledarplats (se 14/96 samt
15/96). En tredje intressant kompo-
nent i detta sammanhang är försla-
gen i en departementspromemoria
beträffande Apoteksbolagets framti-
da funktion.

I några avseenden berörs Apo-
teksbolaget även av HSU 2000, t ex
när det gäller förslaget att apoteken
skall kunna sälja läkemedel »på av-
betalning». Det är en tanke som re-
dan avvisats av tunga remissinstan-
ser: utöver Läkarförbundet har även
Landstingsförbundet, läkemedelsin-
dustrin samt Apoteksbolaget självt
sagt nej till ett sådant kreditsystem.

I Socialdepartementets PM tas
upp en del andra synpunkter på Apo-
teksbolagets organisation och ar-
betsuppgifter. Den viktigaste punk-
ten gäller bolagets monopol på de-
taljhandel med receptbelagda läke-
medel. Departementsutredningens
uppfattning är att denna ensamrätt
bör bibehållas.

Erfarenhetsmässigt kan det kon-
stateras att monopol sällan är till för-
del för någon bransch, oavsett verk-
samhetens art. Det får nästan alltid
negativa effekter i form av sänkt
kostnadsmedvetande, ointresse för
kvalitetsutveckling och ökande by-
råkrati.

Man kan visserligen instämma i
utredningens åsikt att läkemedels-
marknaden har vissa särdrag i jämfö-
relse med andra marknader, och att
vissa regleringar därför är nödvändi-
ga med hänsyn till säkerhet och häl-
sa. Men att utifrån det göra gällande
att detaljhandeln med läkemedel
måste ske via ett monopolföretag är
en förhastad slutsats.

Vilka skäl talar då enligt Social-
departementet för ett fortsatt mono-

pol på försäljningen av receptbelag-
da läkemedel?

Bl a anförs att dagens system
medför stordriftsfördelar. Det är
svårt att bedöma om det verkligen
finns sådana, men de kan i alla fall
inte rimligen utgöra tillräckliga skäl
för att så genomgripande inskränka
på den fria marknaden.

Ett annat argument som framförs
av departementet är att en samman-
hållen organisation underlättar in-
samling av statistik och information.
Med dagens informationsteknologi
kan det emellertid inte vara särskilt
svårt att tillgodose dessa viktiga
krav. Tillståndsgivande myndighet
kan t ex ställa krav på försäljnings-
statistik som ett av villkoren för rät-
ten att bedriva detaljhandel. 

Samma teknologi bör också kun-
na utnyttjas för att tillfredsställa be-
hoven i samband med kvalitetsut-
veckling. Det är också fullt möjligt
att finna system som gör det möjligt
att t ex snabbt återkalla läkemedel
som av något skäl bedömts som
olämpliga.

Läkemedlen bör tillhandahållas
över hela landet och med enhetliga
priser, framhåller departementsut-
redningen vidare. Inte heller det kan
dock, enligt Läkarförbundets upp-
fattning, ses som ett tillräckligt tungt
argument för bevarande av monopo-
let.

Rätten att sälja läkemedel bör i
stället göras beroende av specificera-
de krav på den som bedriver sådan
verksamhet. Ett sådant förslag lades
för övrigt fram redan 1993 av den s k
Läkemedelsförsörjningsutredningen.
Läkarförbundet tillstyrkte då i sitt re-
missvar en sådan ordning, och anser
alltjämt att denna princip är riktig
och konsekvent.

Den som säljer läkemedel måste i
ett sådant system uppfylla fastställda
krav på farmaceutisk kompetens.
Den tillståndsgivande myndigheten
bör även kunna ställa upp andra krav

och funktioner som samhället anser
vara erforderliga för detta slag av
verksamhet. 

Ett liknande resonemang bör
kunna föras rörande de receptfria lä-
kemedlen. Här föreslår utredningen
ett komplicerat system som indelar
dessa medel i två grupper – en kate-
gori som enbart skall få säljas på
apotek, och en annan som också kan
tillhandahållas på andra försälj-
ningsställen.

I grund och botten är tanken riktig
– att denna typ av läkemedel bör kun-
na säljas på fler ställen. Men det
skulle dels bli svårt för Läkemedels-
verket att göra klassindelningen,
dels skulle patienterna troligen finna
det besvärligt att hålla reda på vem
som säljer vad.

Det vore enklare och från säker-
hetssynpunkt bättre om all försälj-
ning av receptfria läkemedel omfat-
tades av krav på tillgång till någon
med farmaceutisk utbildning på för-
säljningsstället. Därmed skulle man
också slippa problemen med gräns-
dragning mellan olika typer av re-
ceptfria medel.

Även vissa andra delar av depar-
tementspromemorian kan kritiseras.
T ex är det svårt att förstå varför en-
dast läkemedel som köpts på Apo-
teksbolagets försäljningsställen
skall kunna räknas in i läkemedels-
förmånen för kunden. Vad gäller bo-
lagets resurser för läkemedelsinfor-
mation bör mer kunna decentralise-
ras till läkemedelskommittéerna.

I andra avseenden kan förslagen
tillstyrkas. Det gäller bl a att Apo-
teksbolaget inte skall ha vinstmaxi-
mering som enda eller främsta mål.
Likaså vore det bra om bolagets
verksamhet renodlas jämfört med
dagens situation, och att staten blir
ensamägare till bolaget. Huvudbud-
skapet till departementet blir dock:
avskaffa Apoteksbolagets mono-
pol! •

AVSKAFFA MONOPOLET!
Apoteksbolaget kan må bra av konkurrens
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